
Amizade além da vida
Cresce sepultamento de animais PÁG. 11

GABRIELA DI BELLA/METRO

Papa chega ao país para 
se aproximar dos jovens
Visita histórica. Francisco desembarca à tarde no Rio de Janeiro para comandar a JMJ (Jornada Mundial da Juventude) com a missão de 
renovar Igreja Católica e estancar a perda de seguidores para outras crenças. Fiéis de 175 países estão na cidade para o evento PÁGS. 04 A 06

AOS 46’ 
Nos acréscimos, Inter bate o Flamengo  PÁG. 16 

Quando o placar parecia se encerrar como começou, Juan (camisa 4) fez de cabeça gol que garantiu três pontos e ingresso do clube no G4 | ALEXANDRE LOPS/INTERNACIONAL

Governo cogita 
novo uso para 
o São Pedro

Projeto quer portas 
giratórias em todas 
lotéricas da capital

Pavilhões tombados do hospital 
psiquiátrico poderão ser adaptados 
para o Centro de Eventos do RS PÁG. 03

Proposta que tramita na Câmara 
pretende ampliar segurança, mas 
recebe críticas pelo alto custo PÁG. 02

Construção centenária | GABRIELA DI BELLA/ARQUIVO/METRO

UMA ‘LESMA’ NA 
FÓRMULA INDY
CARACOL TENTA SER CORREDOR EM ANIMAÇÃO
QUE CHEGA HOJE AOS CINEMAS  PÁG. 13

MÍN: 4°C 
MÁX: 10°C
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Saiba o que prevê o proje-

to de lei.

	 Si e a	de	 eg aça   

As lotéricas terão 

que trocar as portas 

tradicionais por giratórias.

	 A a e   

Será obrigatória a 

implantação de um 

serviço de monitoramento 

por alarme.

	 M i a e   

As agências deverão ter 

câmera de vídeo com 

gravação de imagem.

	 Vigi a e   

Agências com mais 

de quatro caixas será 

obrigatória a presença de 

um vigilante.

Projeto

O aumento dos serviços pres-
tados pelas casas lotéricas e 
o consequente aumento do 
volume de dinheiro que cir-
cula nesses estabelecimen-
tos faz com eles passem a ser 
mais visados para assaltos. 
Para incrementar a seguran-
ça de funcionários e clien-
tes, tramita na Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre 
um projeto de lei para que a 
segurança das lotéricas seja 
mais rigorosa.

A intenção é que o siste-
ma de segurança seja seme-
lhante ao dos bancos, já que 
as unidades lotéricas rece-
bem pagamentos de contas. 
Caso a proposta seja aceita, 
os estabelecimentos terão de 
colocar portas giratórias, ser-
viço de monitoramento por 
alarme, além de implanta-
ção de sistema de câmeras 
de vídeo. Nas agências com 
mais de quatro caixas será 
obrigatória a presença de um 
vigilante.

“Como os serviços bancá-
rios foram terceirizados nes-
tas casas lotéricas, os funcio-
nários pediram que dessem 
mais seguranças a eles, pois 
as lotéricas acabaram se tor-
nando uma pequena agência 
bancária”, justifica o verea-
dor Cláudio Janta (PDT), idea-
lizador do projeto.

O Sincoergs (Sindicato dos  
Agentes Lotéricos) se mostra 

preocupado com uma possí-
vel aprovação da proposta. 
“Não fomos comunicados. 
Não temos estrutura para is-
so. Se esse projeto for apro-
vado, fecharemos as portas, 
pois não temos condições fi-
nanceiras”, argumenta o vi-
ce-presidente da entidade, 
Marco Antonio Kalikowski.

O documento prevê que 
as casas lotéricas terão 90 
dias para se adequarem à 
lei, caso ela seja aprovada. 
Quem não se enquadrar nas 

normas será notificado e te-
rá prazo de 30 dias para se 
encaixar nas novas exigên-
cias previstas. Persistindo a 
irregularidade, será aplica-
da multa de R$ 50 mil. A ca-
da nova infração mais R$ 50 
mil será agregado de penali-
zação, até se chegar ao limi-
te de R$ 200 mil.

Responsável pelas casas 
lotéricas, a Caixa Econômi-
ca Federal informou, por 
meio de nota, que “a execu-
ção dos serviços é de respon-
sabilidade do permissioná-
rio, cabendo ao empresário 
adotar as medidas que julgar 
necessário”.

A Caixa exige alguns itens 
de segurança obrigatórios 
para as lotéricas funciona-
rem como cofre, alarme e 
circuito fechado de TV. 

 METRO POA

Segurança. Projeto de lei quer diminuir riscos com instalação de itens similares aos de bancos em Porto Alegre

Lotéricas podem ter de instalar portas giratórias | GABRIELA DI BELLA/METRO

Proposta prevê portas 
giratórias em lotéricas

“Se o projeto for 
aprovado, fecharemos as 
portas, pois não temos 
condições financeiras.”

MARCO ANTONIO KALIKOWSKI, 

VICE-PRESIDENTE DO SINCOERGS
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Frio se acentua

Porto Alegre teve mínima de 8,8oC ontem | GABRIELA DI BELLA/METRO

Se você achou a noite passa-
da fria, prepare-se: o perío-
do de maior frio do ano em 
Porto Alegre será entre hoje 
e quinta-feira. Ontem, a capi-
tal teve mínima de 8,8ºC, na 
madrugada. Hoje, a tempera-
tura deve oscilar entre 4ºC e 
10ºC, num dia em que o céu 
estará a maior parte do tem-
po encoberto. 

De acordo com o Sistema 
Metroclima, da prefeitura, o 
dia deve ser marcado por ven-

to moderado com rajadas for-
tes (60 a 80 km/h ou mais). Há 
a possibilidade de o vento ge-
rar transtornos como falta de 
luz e queda de árvores. 

Há chance de pancadas de 
chuva congelada (semelhante 
a granizo) ou queda de grau-
pel, que são grânulos de ne-
ve pequenos e opacos. Ama-
nhã, a temperatura oscila de 
2ºC a 8ºC e na quarta, de 1ºC 
a 9ºC. Na quinta, 1ºC e 15ºC.  

 METRO POA

Fortunati

Com o papa
C idad 	 e a	

e ide e	Di a	R eff	

e	 e 	g e 	d 	

E ad 	e	da	ca i a 	d 	

Ri 	de	Ja ei 	 	 efei 	

J é	F a i	 a ici a	

h e	da	ce i ia	 ficia 	

de	 ece çã 	a 	 a a	

F a ci c 	ac a had 	

da	 i ei a da a	Regi a	

Bec e 	O	e e 	 e á	

ea i ad 	à 	 h 	 	

Pa áci 	G a aba a 	 a	

ca i a 	f i e e 		

eia	 ai 	 b e	a	 i i a	d 	

a a	 a 	 ág 	 	e	

A casa do empresário Jorge 
Gerdau Johannpeter pegou 
fogo na noite de ontem na 
rua João Caetano, no bairro 
Três Figueiras, na capital. As 
chamas, que foram controla-
das pelos bombeiros, teriam 
começado próximo a uma 
churrasqueira. O empresá-
rio, familiares e funcioná-
rios que estavam na casa saí-
ram ilesos.  METRO POA

Capital. Casa 
de Gerdau 
pega fogo

Dólar 

  + 0,67% 

(R$ 2,24)

Bovespa 

 - 0,54% 

 (47.400 pts)

Euro 

  + 0,79%  

(R$ 2,93)

Selic 

(8,50%) 

Salário 

mínimo 

(R$ 678) 

 

Cotações
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Casarões construídos no final do século 19 e início do 20 seriam reformados para ter novo uso pelo governo do Estado | GABRIELA DI BELLA/ARQUIVO/METRO

São Pedro poderá abrigar 
o Centro de Eventos do RS
Em análise. Governo do Estado cogita reformar antigos casarões e adaptá-los para empreendimento voltado a feiras e a seminários

Restrição a carroças já 
começa em 1º de setembro

Circulação se concentra na zona norte da capital | GABRIELA DI BELLA/METRO

A lei que prevê o fim da cir-
culação de carroças de forma 
gradual até 2016 em Porto 
Alegre começa a ser efetiva-
da. A partir de 1º de setem-
bro, a restrição começa a va-
ler na chamada zona 1. É a 
área que se inicia no cruza-
mento da Edvaldo Pereira 
Paiva com a Ipiranga, seguin-
do pela Ipiranga, Antonio de 

Carvalho, Bento Gonçalves, 
terminando no limite com 
Viamão até zona rururbana/
periférica delimitada pelos 
bairros Ponta Grossa, Chapéu 
do Sol, Restinga e Lomba do 
Pinheiro.

Para não deixar os carro-
ceiros sem trabalho, o progra-
ma Todos Somos Porto Alegre 
oferece qualificação para ou-

tras atividades. É uma parce-
ria da Braskem, do BNDES e 
da prefeitura.  O programa já 
tem 1,1 mil pessoas cadastra-
das para cursos de qualifica-
ção em áreas como constru-
ção civil, elétrica, marcenaria, 
culinária, entre outros. Na zo-
na norte, a restrição às carro-
ças está prevista para 1º de 
março.  METRO POA

Bicicletas

BikePoa terá 
patrocínio do 
Itaú/Unibanco

O banco Itaú/Unibanco 
anunciou que patroci-
nará o sistema BikePoa, 
uma parceria da prefei-
tura e da Serttel. Nada 
muda no funcionamento 
do serviço, que começou 
em setembro do ano pas-
sado, mas o visual das bi-
cicletas terá leve altera-
ção.  METRO POA

O HPSP (Hospital Psiquiátri-
co São Pedro) poderá deixar 
de atender pacientes em um 
futuro próximo para dar lu-
gar ao Centro de Eventos do 
Rio Grande do Sul. A possibi-
lidade ganha força dentro do 
governo estadual, que anali-
sa desde o ano passado áreas 
que possam abrigar o em-
preendimento voltado para a 
realização de feiras e seminá-
rios em Porto Alegre.

O Centro de Eventos, que 
terá parceria da prefeitura, 
já tem R$ 60 milhões empe-
nhados pelo Ministério do Tu-
rismo. A área de 27 hectares 
oferecida pelo município, na 
avenida Bento Gonçalves, nas 

proximidades do Carrefour, 
não agrada a parte dos inte-
grantes da comissão que ana-
lisa os locais pelas dificulda-
des de mobilidade. “Imagine 
um grande evento lá com o 
trânsito complicado da Bento 
Gonçalves”, diz uma integran-
te do grupo.

A área do São Pedro, embo-
ra também fique na mesma 
avenida, tem como diferen-
cial a proximidade com a Ter-
ceira Perimetral e a possibili-
dade de dois acessos, um pela 
própria Bento e outro pelos 
fundos, via Ipiranga. A secre-
tária estadual do Turismo, Ab-
gail Pereira, afirma que não 
há qualquer definição ainda, 

uma vez que as áreas estão 
em análise. Além das áreas 
da Bento Gonçalves e do São 
Pedro, a terceira opção é um 
terreno municipal localizado 
nas proximidades da Fiergs. 
“A decisão vai caber ao gover-
nador”, complementa Abgail.

Segundo ela, caso a área 
do HPSP seja a escolhida, 
será feita a reforma dos pa-
vilhões tombados pelo pa-
trimônio histórico e adap-
tações para que integrem o 
Centro de Eventos. A cons-
trução de estruturas ane-
xas nos fundos dos casarões 
também são cogitadas. O in-
vestimento é estimado em 
R$ 240 milhões, com partici-

pação da iniciativa privada.

Reforma Psiquiátrica
Atualmente, o hospital tem 
374 internos, que são atendi-
dos por 740 funcionários, en-
tre médicos, psiquiatras, en-
fermeiras e pessoal de apoio 
administrativo. Com a Refor-
ma Psiquiátrica Antimani-
comial, de 2001, instituições 
como o São Pedro estão sen-
do fechadas gradativamente 
e pacientes transferidos para 
residências terapêuticas. Ca-
beria, então, à SES (Secreta-
ria Estadual da Saúde) achar 
um local para os internos em 
caso de novo uso para o com-
plexo. Procurada pelo Metro, 

a SES informou que “não se 
manifestará sobre o assunto 
enquanto não houver algo de-
finitivo”. A secretária Abgail 
pondera que “com ou sem 
Centro de Eventos, o São Pe-
dro vai deixar de existir”.

Em 2007, a então gover-
nadora Yeda Crusius cogitou 
transformar o prédio histó-
rico em centro tecnológico, 
com participação da iniciati-
va privada, e enfrentou uma 
série de críticas. A proposta 
não foi levada adiante devi-
do a isso.

Como deve ser o 

empreendimento:

	 Á ea	c da 

De 60 a 100 mil m2

	 Ca acidade	de	 b ic 	 
Mínimo de 10 mil 

pessoas em vários 

auditórios

	 Pa i hã 	de	 
exposições 

26 mil m2

	 E aci a e 	 
5 mil vagas

Centro de eventos

MAICON 
BOCK 
METRO PORTO ALEGRE

A história

O hospital
S gi 	c 	H ci 	Sã 	Ped 	e	

f i	a	 i ei a	i i içã 	 i iá ica	
de	P 	A eg e	e	d 	E ad 	

F dad 	e 	 	de	 ai 	de	 	
f i	i a g ad 	 e e	de 	a 	

a 	E 	 	 a 	a	 e 	cha ad 	
H i a 	Sã 	Ped 	 e	 e	

fic 	a é	 	 a d 	a i 	a	
ide idade	de	H i a 	P i iá ic 	

Sã 	Ped 	F i	 bad 	 e 	
a i i 	hi ic 	 	a 	 	
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Ainda que a JMJ (Jornada Mundial 
da Juventude) só comece oficial-
mente amanhã, é hoje que o Rio 
de Janeiro vai parar para ver o pa-
pa Francisco passar. Seu desem-
barque na base aérea do Galeão 
está prevista para 16h. De lá, em 
um carro fechado, o sumo pontí-
fice vai até a Catedral Metropoli-
tana. Aí, finalmente, ele vai ter 
o primeiro contato com os fiéis 
brasileiros, iniciando o desfile pe-
las principais ruas do Centro em 
seu papamóvel.

O percurso terá pouco mais de 
dois quilômetros, saindo da ave-
nida Chile, onde está a catedral, 
até a Cinelândia, passando pelas 
seguintes vias: avenida Rio Bran-
co, rua Araújo Porto Alegre, ave-
nida Graça Aranha, avenida Ni-
lo Peçanha e novamente avenida 
Rio Branco, de onde seguirá até o 
Theatro Municipal. Do local, ele 

irá para o Terceiro Comando Aé-
reo Regional (3º Comar), no Cas-
telo, em carro fechado, para pe-
gar um helicóptero e seguir para 
o Palácio Guanabara, sede do go-
verno do Estado, onde será rece-
bido por chefes de Estado.

200 mil pessoas em Aparecida
Amanhã, o papa Francisco não 
terá agenda oficial, permanecen-
do no mansão do Sumaré, na zo-
na norte. Mas a agenda nos dias 
seguintes está cheia. Na manhã 
de quarta-feira, ele irá até Apa-
recida, no Vale do Paraíba, em 
São Paulo, onde deve ser recebi-
do por 200 mil pessoas. Segundo 
o último censo do IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), de 2010, o município tem 
uma população de apenas 30 mil 
pessoas. No fim da tarde, ele re-

torna ao Rio para uma visita ao 
hospital São Francisco de Assis, 
na Tijuca.

Na quinta-feira, receberá as 
chaves da cidade das mãos do 
prefeito Eduardo Paes, visitará 
a comunidade de Varginha, no 
complexo de Favelas de Mangui-
nhos, e, por fim, parte para Co-
pacabana, onde será realizada a 
Missa de Acolhida ao papa.

O sumo pontífice ainda reza 
a oração de Angelus, na Glória, 
e participa da Via Sacra, em Co-
pacabana, na sexta-feira. No dia 
seguinte, celebra uma missa na 
Catedral Metropolitana e recebe 
representantes da sociedade ci-
vil no Theatro Municipal. No fim 
de semana, o papa Francisco par-
te para Guaratiba, onde foi ergui-
do o Campus Fidei, e haverá a Vi-
gília de Oração. 

 METRO RIO

Durante três meses, a equipe da Ar-
quidiocese do Rio de Janeiro traba-
lhou na reforma do local onde o pa-
pa se hospedará a partir de hoje. A 
residência Assunção e o Centro de 
Estudos, no complexo religioso do 
Sumaré, passaram por um refor-
ço nas redes hidráulica e elétrica, 
além da instalação de equipamen-
tos que prometem estabelecer uma 
conexão rápida na internet. 

“A casa necessitava de manu-
tenção. Precisávamos mudar a tu-
bulação e expandir a rede sem 
fio de internet. Hoje, ninguém 
faz nada sem a internet”, afir-
ma   o engenheiro Paulo Roberto 
Vianna Portella, que coordenou 
as obras na residência Assunção.

Paulo Roberto trabalha na ar-
quidiocese há mais de 25 anos. Ca-
tólico, o engenheiro vibra com a 
chegada de Francisco. “Evitamos 
qualquer mudança que descarac-
terizasse a arquitetura dos prédios 
históricos”, revela. 

Ajuda de São Pedro
Segundo a equipe que administra o 
complexo religioso, todas as opera-
doras de telefonia móvel do Rio já 
viabilizaram conexão com a rede 
mundial de computadores no local.

“Mas a gente tem que conver-
sar um pouquinho com São Pe-

dro, porque se vier a chuva de 
vento a gente fica sem internet”, 
conta irmã Terezinha, responsá-
vel pela preparação da hospeda-
gem da comitiva papal. 

Os quartos onde ficarão os 
membros da comitiva são rodea-
dos pela Floresta da Tijuca. Pró-

ximo às janelas dos edifícios do 
complexo, uma placa pede que 
elas sejam mantidas fechadas e 
alerta sobre o maior perigo da 
região: o risco de macacos-prego 
roubarem pertences dentro dos 
cômodos. 

 METRO RIO

Presente  

da presidente 
O papa Francisco receberá da 
presidente Dilma Rousseff uma 
escultura de um frade como 
presente. O objeto foi criado 
pelo artista plástico paranaen-
se João Turin, morto em 1949. 
A escultura de cobre mede 44 
centímetros e será entregue ao 
papa hoje. Dilma viu a obra em 
junho, quando visitou uma ex-
posição no Paraná. Os curado-
res da mostra disseram que gos-
tariam que a escultura chegasse 
a Francisco. No dia 15, Samuel 
Ferrari Lago, responsável pelo 
acervo, entregou a peça ao Pla-
nalto.  METRO RIO

Ao vivo para 

Buenos Aires 
A visita do papa ao Brasil será 
transmitida ao vivo para Buenos 
Aires. Um telão vai ser instala-
do na praça do Vaticano, próximo 
ao conhecido Teatro Colón, na ca-
pital argentina, para que os con-
terrâneos do pontífice possam 
acompanhar todos os passos de-
le durante a Jornada Mundial da 
Juventude. O espaço terá capaci-
dade para 6 mil pessoas e contará 
ainda com shows de artistas bra-
sileiros e argentinos, segundo a 
Embratur.  METRO RIO

Rádio da JMJ  

em seis línguas 
Os peregrinos de outros países 
poderão ouvir informações sobre 
a JMJ em seis línguas através 
de frequências abertas para a 
Jornada. Os canais funcionarão 
no raio de 4 km dos locais dos 
eventos. Os canais serão os 
seguintes: em Copacabana - 88,3 
FM (Inglês); 88,9 FM (Espanhol); 
95,3 FM (Italiano); 96,9 FM 
(Francês); 98,7 FM (Alemão), e 
105,9 FM (Polonês). Em Guaratiba 
- 88,3 FM (Inglês); 88,9 FM 
(Espanhol); 90,1 FM (Italiano); 
101,9 FM (Francês); 104,7 FM 
(Alemão); 105,7 FM (Polonês).  

 METRO RIO

JMJ
Rio 2013CURTAS

Fé. Representante máximo da Igreja Católica 

chega ao Brasil e vai ao encontro de fiéis  

CELSO PUPO/ FOTOARENA

DIVULGAÇÃO

BRUNA PRADO/METRO RIO

Papa vai ficar no quarto número cinco na residência Assunção, no Sumaré

À espera 
do papa

Obras e expectativa no Sumaré

Francisco

Movimentação 
econômica  
da Jornada
O Comitê Organizador Local 
da JMJ (Jornada Mundial da 
Juventude) estima que o custo 
total do evento deverá alcan-
çar R$ 350 milhões. De acordo 
com o COL, cerca de 70% do 
valor serão viabilizados por 
contribuições dos peregrinos, 
que variam entre R$ 106 e 
R$ 600. O comitê esclareceu 
que parte do custo vem de 
doações espontâneas, patro-
cínios e parcerias, além do li-
cenciamento de produtos.

Em nota, os organizadores 
destacam que serão gerados 
mais de 20 mil empregos di-
retos com o evento e estimam 
um impacto econômico de 
mais de R$ 500 milhões.

As fontes de financiamen-
to da JMJ vão desde patrocí-
nios privados a doações de 
pessoas físicas. Já a prefeitu-
ra prevê aplicação de cerca de 
R$ 26 milhões, logística e pla-
nejamento, que incluem a ur-
banização das vias de acesso 
ao Campus Fidei, limpeza do 
rio Piraquê e construção de 
passarelas para os peregrinos.  

 METRO RIO
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COM A BENÇÃO DO PAPA
Veja por onde Francisco irá passar

Palácio Guanabara, em Laranjeiras: 
cerimônia de boas-vindas e discurso   
na segunda-feira à tarde

Residência do Sumaré, Alto da Boa  
Vista: local de hospedagem 

Santuário Nacional de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, São Paulo: visita e 
celebração de missa na quarta-feira de manhã 

Hospital São Francisco de Assis, na Tijuca: 
participa da inauguração do Polo de Atenção 
Integrada da Saúde Mental (PAI) e faz 
discurso no fim da tarde de quarta-feira

Comunidade da Varginha, no Complexo  
de Manguinhos: visita a favela, fala   
aos moradores e dá sua bênção   
na quinta-feira, às 10h   

Copacabana (palco fica na altura 
da avenida Princesa Isabel):  
festa de acolhida dos jovens  
na quinta-feira, às 17h, e Via Crucis 
na sexta-feira, também às 17h 

Quinta da Boa Vista, em São 
Cristóvão: atende confissões de 
cinco jovens na sexta-feira, às 10h 
   

Palácio Arquiepiscopal São 
Joaquim, na Glória: encontra 
com jovens detentos e faz   
a Oração Angelus Domini   
na sexta-feira de manhã

Catedral São Sebastião, no 
Centro: preside a Santa Missa 
com os bispos, às 9h de sábado

   

Theatro Municipal,   
na Cinelândia: encontro com 
representantes da sociedade  
da cidade e do Brasil, às 11h15 
de sábado

Campus Fidei, em Guaratiba: 
Vigília de Oração, a partir das 
19h30 de sábado, e Santa Missa 
de Envio, no domingo, às 10h 
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NA CASA   
DO PAPA

Francisco pediu que a equipe 

responsável pela alimentação não 

cunhasse o símbolo do Vaticano 

nas xícaras que serão usadas pela 

comitiva papal. Sendo assim, o sumo 

pontífice vai usar recipientes com 

o brasão da arquidiocese do Rio de 

Janeiro durante sua passagem.

Na residência Assunção, o papa 

Francisco poderá rezar em uma capela 

individual. O local fica no térreo do 

edifício, que fica no complexo religioso 

do Sumaré. No segundo andar fica o 

quarto número cinco, onde o santo 

padre irá repousar.

O pátio interno da residência foi 

desenhado pela arquiteta Maritza de 

Orleans e Bragança. O ambiente é 

inspirado nos “Exercícios Espirituais” do 

Santo Inácio de Loyola.

A comitiva papal vai poder desfrutar de 

uma sala de televisão. O recinto reúne 

os livros que pertencem a Arquidiocese 

do Rio de Janeiro. O edifício também 

tem rede de internet sem fio.

A residência Assunção mistura 
simplicidade e fé no Sumaré. 
Conheça alguns detalhes:

Humildade no chá

C����a própria

Santo pátio

Papa conectado
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Quando fui convidado para 
escrever no Metro, que no 
Brasil pertence ao Grupo 
Bandeirantes de Comuni-
cação, me senti lisonjeado. 
Ao mesmo tempo, fiquei 
me perguntando: o que de-
vo escrever?

Saiba, leitor, que o Mar-
cio Campos, jornalista e re-
pórter da TV Band, vai, nes-
te período de convívio com 
a comitiva papal, expressar 
também seu lado católico, 
cristão e humano, enfim.

Aliás, essa é a ideia que 
o Vaticano quer transmi-
tir aos meios de comu-
nicação representados 
no “voo papal”. Somos 
68 jornalistas de todo 
o mundo, que acompa-
nham o papa Francisco 
durante toda a visita ao 
Brasil, desde a saída de 
Roma até a volta, no dia 
29. No grupo, há 10 bra-
sileiros, entre eles, eu e o 
cinegrafista André Zora-
to, parceiro de 10 anos na 
TV Band.

Por enquanto, sabe-
mos que o papa não vai 
nos dar uma “entrevista 
coletiva”, como se diz no 
jargão jornalístico. Mas, o 
pontífice pretende se diri-
gir, um a um, a todos nós. 
Creio que, com isso, quei-
ra passar a mensagem de 
que não importa se ali es-
tão profissionais de meios 
de comunicação impor-
tantes, o que vale mesmo 
é que são todos humanos, 
com família, amigos, co-
legas de trabalho.

Ouvi de alguns colegas 
que o papa não quer se ex-
por em assuntos polêmi-
cos, como o casamento gay, 
o uso de preservativos, a 
corrupção na Igreja. Acre-
dito que, na verdade, se 
ele não estivesse disposto a 
abordar esses assuntos, não 
teria aceito a indicação fei-
ta durante o conclave.

Nesse momento em que 
você lê essas linhas, caro 
leitor, eu provavelmente já 
terei conhecido o papa. Te-
rei, inclusive, me emocio-
nado. Afinal, não somos 
máquinas, mas homens de 
coração e alma.  METRO

O papa quer  

me conhecer!

MARCIO CAMPOS, 

 JORNALISTA DA TV BAND

ANÁLISE

Palco foi erguido em Guaratiba, onde o papa Francisco fará a Vigília de Oração

Ele e o cinegrafista André Zorato 
acompanham a comitiva papal.
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A parcela da população bra-
sileira que se declara cató-
lica continua diminuindo. 
Pesquisa divulgada ontem 
pelo instituto Datafolha 
mostra que 57% é adepta da 
religião. Em 2007, quando 
houve a última visita de um 
papa ao Brasil, eram 64%.

No mesmo período, a po-
pulação de evangélicos pen-
tecostais passou de 17% pa-
ra 19%, a de evangélicos não 
pentecostais de 5% para 9% e 
a de espíritas kardecistas se 
manteve em 3%. 

A porcentagem da popu-
lação católica é a menor da 
série histórica do Datafolha, 
iniciada em 1994. Na época, 
75% dos brasileiros eram ca-
tólicos, 10% evangélicos pen-
tecostais, 4% evangélicos 
não pentecostais e 4% espíri-
tas kardecistas. O menor nú-
mero de católicos registrado 
desde então havia sido em 
2011, com 62%.

A pesquisa mostra que a 
frequência com que  os cató-
licos vão à igreja também é 
menor dos que a dos evangé-
licos. A maioria dos evangé-
licos (63% dos pentecostais 
e 51% dos não pentecostais) 
diz frequentar cultos mais 
de uma vez por semana, an-
te 17% dos católicos.

Os católicos também con-
tribuem menos financeira-
mente para a igreja. Cerca 
de 34% afirmam fazer isso 
sempre, ante 50% dos evan-
gélicos.  Um terço dos católi-
cos também dizem que não 
dão dinheiro algum  a igreja, 
ante aproximadamente 10% 
dos evangélicos.

O levantamento também 
aponta que os católicos são 
mais liberais que os evangé-
licos. Dos entrevistados, 36% 
são contra união de pessoas 
do mesmo sexo e 42% contra 
a adoção de crianças por ca-
sais homossexuais. Entre os 
evangélicos, os índices são 
de (65% e 70%) respectiva-

mente. Espíritas e umban-
distas são mais liberais a 
respeito destes temas. A pes-
quisa foi realizada nos dias 
6 e 7 de junho. Foram 3.758 
entrevistados em 180 muni-
cípios brasileiros. A margem 
de erro é de dois pontos per-
centuais para mais ou para 
menos.  METRO

Religião. Pesquisa Datafolha mostra que índice é o menor desde que estudo começou a 
ser realizado. Levantamento também aponta que fiéis vão menos à igreja que evangélicos

População católica 
encolhe no Brasil

Peregrinos lotam pontos 
turísticos do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro terá 60 
mil voluntários que es-

tarão nos eventos da 
JMJ (Jornada Mun-
dial da Juventu-
de), que começa 
amanhã. 

Segundo o 
Comitê Organi-
zador Local da 
JMJ, 75% dos vo-
luntários são na-
turais do Estado 
do Rio. São 7,5 
mil pessoas que 

trabalham gratui-
tamente no even-

to de outros Estados 
brasileiros. Os outros 

7,5 mil são estrangeiros.
Os pontos turísticos da 

cidade já estão lotados de vi-
sitantes. “Eu tinha uma visão 
diferente do Rio. Achava que 

só havia a favela e a violência. 
Estando aqui, percebo que 
não é assim. É muito melhor”, 
afirma Sabrina Lake, 21 anos. 
A peregrina vive no arquipé-
lago caribenho de Guadalupe. 

A expectativa dos organi-
zadores da JMJ é que turistas 
de 175 países diferentes che-
guem à capital fluminense. 
Segundo a projeção do Mi-
nistério do Turismo, a JMJ 
vai injetar R$ 1,2 bilhão na 
economia brasileira. 

No dia 9, o Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de Ja-
neiro ajuizou uma ação civil 
pública contra o gasto de R$ 
7,8 milhões de verba pública 
neste evento privado. O pe-
dido foi negado pelo Tribu-
nal de Justiça do Rio no dia 
11. 

 METRO RIO Peregrinos de Guadalupe conheceram o centro na sexta | BRUNA PRADO/METRO RIO

JMJ
Rio 2013

Uma jovem de 18 anos 
morreu e três pessoas (de 
17, 11 e 25 anos) tiveram 
que ser hospitalizadas de-
pois que uma casa, que es-
tava em obras, desabou 
com as chuvas que caíram 
durante o sábado à noite, 
em Curitiba. O desabamen-
to ocorreu no bairro Ubera-
ba, onde também um mu-
ro desabou sobre uma casa 
sem deixar feridos.

Essas foram as ocorrên-
cias mais graves com os 
temporais que castigaram 
a região da capital para-
naense no fim de semana. A 
maior parte das ocorrências 
de atendimento  da prefei-
tura, porém, foi   para a re-
tirada de árvores caídas por 
causa do vento.

Segundo relatório divul-
gado ontem, a maior parte 
das quedas aconteceu prin-
cipalmente no Centro e no 
Centro Cívico. Como a de-
manda foi muito grande, 
as equipes da Secre-
taria do Meio 
A m b i e n t e 

priorizaram a retirada das 
árvores que estavam em 
vias de grande movimento 
de veículos.

Árvores atingem casas
Segundo a Defesa Civil de 
Curitiba, três carros e 15 
casas foram atingidos por 
árvores e sofreram danos. 
Pelo menos 75 pessoas fica-
ram desalojadas (abrigadas 
em casas de parentes, vizi-
nhos ou amigos).

Os ventos que chegaram 
a 68 km/h, destelharam 16 
residências. A prefeitura 
distribuiu lonas para as fa-
mílias que tiveram suas ca-
sas destelhadas. Um muro 
caiu na Vila Tingui e atin-
giu duas casas.

Ainda de acordo com o 
relatório da Defesa Civil do 
município, 6 mil residên-
cias ficaram sem energia 
elétrica por causa dos tem-
porais do fim de semana.   

 METRO CURITIBA

Paraná. Temporal tem 
uma morte em Curitiba

Carro foi atingido por árvore em Piraquara, na Grande Curitiba | BRUNO OLIVEIRA

RELIGIÃO ENTRE OS BRASILEIROS
NÚMERO DE CATÓLICOS CAI NOS ÚLTIMOS 19 ANOS (EM %)

1994 2001 2006 2007 2010 2013

Católicos Evangélicos
pentecostais

Espíritas
kardecistas

Evangélicos
não pentecostais

75

62
67

64 63

16 17
18

6 6 9

19

57

3 3 3
3

17

5 5

3

10

4
4

LETICIA MOREIRA/FOLHAPRESS

Visita de

Bento XVI
Visita de

Francisco
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Congresso ignora
ferramentas de 
consulta popular

Passada a euforia provoca-
da pelas manifestações de ju-
nho, o Congresso segue em 
dívida com assuntos de inte-
resse da sociedade. Câmara 
e Senado mantêm 21 enque-
tes na internet, mas os temas 
mais populares sequer entra-
ram na agenda positiva de vo-
tações. Uma das exceções foi 
o projeto que trata do fim do 
voto secreto, que foi aprova-
do pelos senadores e ainda se-
rá analisada pelos deputados.

Além de temas recorrentes 
como saúde, educação, trans-
porte público e segurança, a 
população demonstra apelo 
para questões cotidianas, mas  
que, apesar de terem proje-
tos de leis engatilhados, ain-
da não frequentaram a pauta 
dos parlamentares. É o caso, 
por exemplo, da política de 

incentivo ao uso de bicicletas, 
regras para o uso de sacolas 
plásticas, implantação do vo-
to facultativo e o plebiscito so-
bre o horário de verão. 

“A presidente Dilma Rous-
seff e os parlamentares joga-
ram areia nos olhos da popu-
lação com a reforma política”, 
avalia o cientista político Pau-
lo Kramer. “Não é uma priori-
dade porque é um tema mui-
to complexo que a maioria da 
população não entende.” 

Segundo semestre
Por enquanto, o programa 
Mais Médicos, criado por me-
dida provisória para levar mé-
dicos para cidades do interior 
é considerado impopular nas 
consultas. Já o uso de recursos 
dos royalties para financiar o 
passe livre, projeto prioritá-
rio do segundo semestre, tem 
amplo apoio na enquete mais 
recente.

O Congresso se compro-
meteu a ouvir a voz das ruas 
na volta do recesso em agos-
to. “Antes ser pautado pela so-
ciedade do que ser esquecido 
por ela”, afirmou o presiden-
te do Senado, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL). 

 
M E T R O 

BRASÍLIA

Enquetes. Sistemas via internet que apuram quais são os temas mais 
importantes para a população não pautam as discussões do Legislativo

MARCELO 
FREITAS 
METRO BRASÍLIA

“Há um diálogo de surdos. 
A falta de compromisso 
com os representados 
cria uma lacuna entre 
sociedade e poder.” 

PAULO KRAMER, CIENTISTA POLÍTICO

PARTICIPAÇÃO
VIA INTERNET
Veja as principais perguntas feitas pelo Congresso Nacional para ouvir a 
opinião da população sobre os temas que apareceram nas manifestações: 
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Quase metade das pes-
soas em situação de ina-
dimplência no comércio 
brasileiro deve mais de 
R$ 500. Segundo o SPC 
Brasil (Serviço de Prote-
ção ao Crédito), em ju-
nho, 49,54% dos inadim-
plentes tinham dívidas 
superiores a esse valor.

A maior parte dos ca-
dastros negativos concen-
tra-se em CPFs de consu-
midores com mais de 65 
anos de idade – 24,22% 
do total. Os consumido-
res com idade entre 30 e 
39 anos aparecem logo na 
sequência (22,7%). A pes-
quisa mostra que 53,7% 
dos cadastros inadim-
plentes pertenciam a mu-
lheres, enquanto 46,23% 
pertenciam a homens.  
  METRO

O preço do carro usado já 
acumula queda de 3,17% no 
primeiro semestre do ano, 
segundo levantamento da 
agência AutoInforme/Moli-
car. O ritmo de depreciação 
continua semelhante ao re-
gistrado nos anos anteriores, 
com exceção de 2012, quan-
do houve perda de 10,7% em 
doze meses. No período de 
2008 a 2011, o carro desvalo-
rizou entre 5,5% e 7% ao ano.

As razões para a queda 
de preço do usado já são co-
nhecidas. Nos último anos, 
as concessionárias facilita-
ram a compra do carro ze-
ro, oferecendo pequena en-
trada e pagamento no longo 
prazo e juros menores. Com 
isso, muitos compradores de 
carro usado migraram para 
o setor de novos. Entre 2008 

e 2012, a desvalorização dos 
usados chegou a 41,3%.

No primeiro semestre 
deste ano, os usados im-
portados tiveram uma que-
da  média de 6,9%, mais do 
que o dobro do mercado. A 
Volkswagen apresentou de-
preciação de 3,77%. Tam-
bém tiveram recuo acima 
da média Nissan, Citroën e 
Peugeot.

Peugeot 206 Selection, 
Volvo S80 2.8, Audi A4 e 
Smart Cabrio foram os car-
ros que mais perderam va-
lor  no primeiro semestre, 
todos com  mais de 15% de 
depreciação em relação ao 
final do ano passado. Passat, 
Jinbei Topic, Ford Transit e 
BMW X3 também perde-
ram mais de 15% do preço.  

 METRO

Comércio. 
Quase metade 
dos caloteiros 
deve mais de 
R$ 500

Carro. Usado desvaloriza 
3,17% no primeiro semestre

Mais caros que os antigos ce-
lulares, os smartphones têm 
levado muitos brasileiros a 
buscar um seguro para o apa-
relho. No entanto, o serviço 
pode sair caro. Um seguro bá-
sico custa 20,7% do valor de 
um aparelho de R$ 1 mil, se-
gundo estudo da corretora de 
seguros KEF. A apólice cobre a 
reposição do equipamento no 
caso de incêndio, raio, explo-
são, danos elétricos e roubo. 
Proporcionalmente, o custo 
supera o gasto em um seguro 
de carro, que varia entre 5% e 
10% do valor do bem. 

O valor é elevado devido à 
maior frequência de sinistros. 
“O carro pode ser recupera-
do. No caso do smartphone, 
não há essa garantia. Além 
disso, pode haver má-fé do 
segurado, que quer trocar 
o aparelho por um modelo 
atualizado. O processo é caro 

para seguradora”, diz o edu-
cador financeiro Mauro Ca-
lil, fundador da Academia do 
Dinheiro. O consumidor deve 
ainda levar em consideração a 
depreciação do aparelho. Nes-
se sentido, segundo André 
Vidigal, diretor da corretora 

KEF, compensa contratar se-
guro  para os dois primeiros 
anos. “Isso porque, após esse 
prazo,  como o equipamento 
depreciou, o valor de venda é 
muito baixo e acaba não com-
pensando o seguro”, afirma.   

 Calil recomenda ainda 

que o consumidor avalie se 
realmente se precisa comprar 
a última versão. Muitas vezes, 
o modelo mais antigo já aten-
de as necessidades.  METRO

Smartphones. Custo representa 20,7% do valor de um aparelho de R$ 1 mil para casos 
de roubo e incêndio. Para especialista, apólice compensa para os dois primeiros anos

Proporcionalmente, seguro é superior ao de um carro | ALF RIBEIRO/FOLHAPRESS

Pode sair caro 
seguro de celular

QUANTO CUSTA
 SMARTPHONE SEGURO

(EM 12 MESES)

PERCENTUAL COBERTURA

R$ 1.000 R$ 207

20,7%

15%

FRANQUIA

$

%

Reposição do 
equipamento 
no caso de: 

Incêndio

Raio

Explosão 

Danos elétricos 

Roubo

da indenização
(COM MÍNIMO
DE R$ 150,00)

Danos elétricos 
e Físicos/Roubo: 

COMO APROVEITAR AS REDES 
SOCIAIS E IMPULSIONAR  
SEU NEGÓCIO
As recentes manifestações de rua ocorridas em todo o Brasil mos-
traram claramente como as redes sociais passaram a influir no 
comportamento da população. Por meio delas milhares de brasi-
leiros se informaram sobre os protestos e se mobilizaram em tor-
no de reivindicações comuns. Foi uma prova do poder da inter-
net para encurtar distâncias, conectar pessoas rapidamente e em 
larga escala e disseminar opiniões de forma amplificada.

O empreendedor pode muito bem aproveitar a força das re-
des sociais nos seus negócios. Expandir a presença na internet, 
com uma conta no Facebook ou Twitter, por exemplo, para di-
vulgar a marca e atrair consumidores é estratégico. Mas a ini-
ciativa só vale se bem executada ou o efeito será insignifican-
te e até prejudicial.

Posto que o público-alvo da empresa está nas redes sociais, 
é preciso se estruturar para sustentar as ações necessárias. Há 
gente na equipe para monitorar o que se passa nesse universo e 
que saiba lidar com situações que venham a ocorrer? Redes so-
ciais exigem diálogo e interação com o consumidor. É um es-
paço onde o cliente se expressa, reclama, elogia, dá sugestões 
e quer respostas imediatas. Se ele sentir que está falando sozi-
nho, o recurso se volta contra a empresa que passará a ser alvo 
de críticas – espalhadas na conhecida velocidade do mundo vir-
tual. A empresa deve ouvir as demandas e ter agilidade para to-
mar providências. Muitos indivíduos protegidos pelo anonima-
to proporcionado pela internet falam coisas na web que não 
teriam coragem pessoalmente. Daí a necessidade de alguém 
com tato para agir nesses casos.

As redes sociais não podem virar meros catálogos digitais. O 
melhor é oferecer conteúdo sobre o que é vendido, o mercado, 
os lançamentos, falar de tendências, promoções, propor enque-
tes, emitir opiniões, compartilhar vídeos etc.

Elas são uma fonte rica em informações sobre o que o públi-
co pensa da empresa, do produto e do serviço e servem de guia 
para avaliar o que fazer.

Estar nas redes sociais não é marcar território. É ter em mãos 
uma ferramenta de grande utilidade para quem sabe usá-la.  

Empreendedorismo

Bruno aetano��iretor�uperinten�ente�o�ebrae-SPe�e�tree�outoran�oe� iência�olítica
pela�niver�i�a�e�e�ão�aulo.��ebrae-S��u�a�n�tituição�e�ica�aaaju�ar�icroepequena�
e�pre�a�a�e�e�envolvere�e�etornare�	orte�.�aiba�ai�e�
ww.�ebrae�p.co�.br

BRUNO
CAETANO
BRUNO.CAETANO@METROJORNAL.COM.BR

53%
das pessoas que estão 
inadimplentes no país são 
mulheres.
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Philippe é novo rei na Bélgica 
Philippe, 53 anos, tornou-se ontem o novo rei da Bélgica, 
após seu pai Albert, 79 anos, abdicar do trono, em meio a 
questionamentos sobre a monarquia. Ele foi saudado com 
bandeiras quando apareceu na sacada com a sua mulher, 
Mathilde. Ele é o sétimo monarca belga | YVES HERMAN/ REUTERS

Uma autoridade do Vatica-
no, presa no mês passado, 
usou a sua influência pa-
ra oferecer serviços finan-
ceiros privados e ilegais a 
amigos ricos. Investigado-
res italianos afirmam que 
o monsenhor Nunzio Sca-
rano, correntista do ban-
co do Vaticano e alvo de 
duas investigações na Itá-
lia, participou de “ativida-
des ilegais, totalmente pri-
vadas, que tiveram como 
objetivo também benefi-
ciar terceiros”.

Num documento judi-
cial, eles dizem que o pre-

lado realizou “uma série 
de atividades ilegais sem 
escrúpulos usando sua re-
de de contatos em diferen-
tes áreas, incluindo empre-
sários, membros do clero, 
agentes do serviço secreto 
e membros do IOR (Institu-
to de Obras Religiosas)”.

O diretor do IOR e o vice-

-diretor do banco, que estão 
sob investigação por magis-
trados italianos, renuncia-
ram em 1º de julho, três 
dias após a prisão de Scara-
no. Em 12 de julho, o Vati-
cano congelou as contas de 
Scarano no IOR e disse que 
a investigação poderia es-
tender-se a outras pessoas.

Scarano foi preso em Ro-
ma no dia 28 de junho. Ele 
é acusado de participar de 
um plano para trazer de for-
ma ilegal 20 milhões de euros 
da Suíça para a Itália, segun-
do a “Reuters”. O advogado de 
Scarano nega as acusações.

O papa Francisco, que já 
havia montado uma comis-
são para reforma do banco 
do Vaticano, anunciou que 
a criação de uma outra co-
missão de especialistas pa-
ra assessorá-lo nas refor-
mas dos departamentos 
administrativo e econômi-
co da Santa Sé.  METRO

Investigação. Religioso preso no mês passado usou sua influência para oferecer serviços 
financeiros ilegais a amigos ricos, de acordo com documentos obtidos por investigadores

Autoridade do 
Vaticano agia como 
banqueiro privado

“(Ele participou de) atividades ilegais, totalmente 
privadas, que tiveram como objetivo também 
beneficiar terceiros.”

DOCUMENTO ESCRITO POR INVESTIGADORES ITALIANOS
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Ouvir diariamente barulhos 
que se assemelhem a apitos, 
chiados, sons de insetos (ci-
garras, grilos, abelhas), ou 
ainda a água da cachoeira 
e sons similares a sirenes, 
motores e panelas de pres-
são, traz muito incômodo, 
ainda mais se os barulhos 
não ocorrerem no ambien-
te, apenas na cabeça ou nos 
ouvidos de cada um. Este é 
o zumbido, nome popular 
do tinnitus, que acomete 28 
milhões de brasileiros e 24% 
da população mundial. Não 
se trata de uma doença úni-
ca, mas de um sinal de aler-
ta de que algo está errado, 
dentro ou fora do ouvido.

Existem diversas ques-
tões que podem levar um 
indivíduo a ter zumbido, e 
as mais comuns são: perda 
auditiva, pressão alta, coles-
terol alto, diabetes, maus 
hábitos alimentares, de-
pressão, bruxismo, entre 
outros

Diagnóstico
A médica otorrinolaringo-
logista Tanit Ganz Sanchez 
explica que o sintoma po-
de ser permanente ou tem-
porário, mas é possível re-
conquistar a qualidade de 
vida mesmo nos casos mais 
complicados.

“Nosso primeiro objeti-
vo é desmistificar o zumbido 
e contradizer o fato de que 
não existe tratamento, isso 
não é verdade. Existem for-
mas de tratar e reduzir mui-
to o sintoma, dependendo da 
frequência. O importante é 
saber que duas pessoas com 
zumbido podem ter causas 
diferentes, impactos diferen-
tes na qualidade de vida e, lo-
gicamente, tratamentos dife-
rentes. Isso só pode ser bem 
definido depois de uma 
investigação indivi-
dual e minuciosa pa-
ra ver as causas de 
cada zumbido.” 

 PORTAL DA BAND

Atenção.  
Mal atinge 28 milhões 
de brasileiros, e 
incômodo pode revelar 
problemas de audição

Zumbido, um 
sinal de alerta

SAÚDE

+
Chris Martin

Barulho!
Músicos como o vocalista 

do Coldplay costumam 

apresentar zumbido nos 

ouvidos. Noel Gallagher, 

ex-Oasis, e Pete 

Townshend, do The Who, 

são mais duas das vítimas 

do distúrbio. 
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Os animais domésticos 
atualmente são considera-
dos membros das famílias 
humanas, principalmen-
te os cães e gatos, com os 
quais as pessoas mantêm 
estreitos vínculos afetivos. 
Quando um deles morre, 
além do extremo sofrimen-
to da perda, as pessoas em 
geral se desesperam sem sa-
ber que destino dar ao cor-
po do animal. 

Em Porto Alegre, fun-
ciona desde março o Cre-
mapet, no bairro Belém 
Novo. Foi o primeiro esta-
belecimento especializado 
em cremação de animais 
domésticos na cidade. De lá 
para cá, já foram realizados 
mais de 200 funerais, espe-
cialmente de cães e gatos, 
mas também de papagaios 
e caturritas, segundo a pro-
prietária, Celi Thomé. 

Como alguns donos não 
querem levar as cinzas dos 
animais, foi criado uma es-
pécie de oca para que os re-
síduos sejam depositados. 
“É como se fosse um memo-
rial para os animais”, conta 
Celi.

O estabelecimento tem 
espaço para velório decora-
do com bichos de pelúcia, 
área para colocação de fotos 
do cão ou gato junto da fa-
mília e dois fornos para cre-
mação. A ideia do inédito 
crematório em Porto Alegre 
surgiu depois que a juíza 
aposentada Celi Thomé vi-
venciou a dificuldade de dar 
fim ao corpo de sua cade-
la poodle, que morreu com 
oito anos de um problema 
cardíaco. 

Com o terreno, constru-
ção e dois fornos, investiu 
R$ 2,8 milhões. “O negócio 
está começando, mas o fatu-
ramento cresce a cada mês”, 
revela. 

De R$ 500 a R$ 1,2 mil
O custo para cremar o corpo 
de um animal (cão, gato, pás-
saro, tartaruga, etc.) varia de 
R$ 500 (se a cremação for 
conjunta com outros ani-
mais) a R$ 1,2 mil (crema-
ção exclusiva). Os fornos 
não emitem fumaça nem 
cheiro. Durante a crema-
ção, o forno pode atingir até 
1.200ºC. O estabelecimento, 

que fica na estrada Chapéu 
do Sol, 2.781 (telefone 3268-
8076), optou por não usar 
caixão, mas apenas morta-
lhas para envolver o corpo 
dos animais. 

Projeto inusitado em SP
Em São Paulo, tramita um 
projeto de lei curioso dos 
vereadores Roberto Tripo-
li (PV) e Antonio Goulart 
(PSD). Ele autoriza o sepul-
tamento de animais domés-
ticos em jazigos de cemi-
térios públicos da capital 
paulista. No argumento, o 
projeto é defendido com a 
afirmativa de que “os cre-
matórios particulares co-
bram taxas altíssimas, in-
viabilizando a utilização 
pela maioria dos proprietá-
rios de animais.”

No cemitério Jardim do 
Amigo, um dos pioneiros 
em São Paulo, trabalha-se 
com sepultamento e cre-
mação. A diretora, Adriana 
Kreuzer, conta que decidiu 
criar um lugar adequado pa-
ra dar um enterro digno aos 
animais, depois que sua ga-
tinha quase precisou ser sa-

crificada: “Tem gente que 
volta todas as semanas pa-
ra visitar os animaizinhos”, 
diz. 

Velório sob medida
Enquanto o projeto de lei 
em questão prevê um enter-
ro de custos mínimos, sem 
velório, flores, jazigo perso-
nalizado ou outros mimos, 
os cemitérios de pets ofe-
recem atrativos que podem 
ser interessantes para os do-
nos muito apegados. 

No crematório Pet Me-
morial, também na capital 
paulista, por exemplo, há 
diferentes ambientes para 
a realização de cerimônias 
religiosas. No bairro da Be-
la Vista, são mantidas duas 
salas de velório e uma cape-
la de São Francisco de Assis, 
o padroeiro dos animais, 
onde as famílias podem re-
zar pelos seus pets. Como é 
comum nesse tipo de servi-
ço, eles oferecem remoção 
24h em clínicas e hospitais 
ou em domicílio. “Os donos 
que preferirem não levar as 
urnas para casa podem dei-
xá-las no cinerário, um es-

p a ç o 
que po-
de ser 
v i s i t a -
do sempre 
que o proprietá-
rio quiser”, ex-
plica o diretor 
de marketing 
do espaço, Sér-
gio Lascane. Lá, os 
planos variam de 
R$ 600 a R$ 3 mil, 
de acordo com o ti-
po de cremação e 
o material da urna. 

 METRO

Animais. Empresas oferecem diferentes 
planos e modalidades para cremação  
ou sepultamento de pets, com direito  
a velório e lápides personalizadas

Urna em bronze traz

miniatura da raça

Pets ganham até

lápide de mármore

Espaço para velório 

no Parque São Francisco

FOTOS: THOMAZ MAROSTEGAN

Amizade além
     desta vida

Em Porto Alegre, crematório já

 teve mais de 200 funerais de animais 

GABRIELA DI BELLA/METRO
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Melhores do Fantaspoa de volta
O Cine Santander, apresen-
ta, a partir de amanhã, a 
mostra Fantaspoa Revisita-
do 2013. Os espectadores po-
derão conferir uma seleção 
dos filmes campeões de pú-
blico e dos premiados nas se-
te mostras do festival, reali-
zado no mês passado. 

Entre os títulos que vol-
tam a cartaz estão os polê-
micos “Aglaja”, da Hungria, 
sobre uma família circen-

se que aposta em números 
muito perigoso, e o indiano 
“Eega”, em que o protago-
nista vira uma mosca para se 
vingar do homem que o ma-
tou e roubou sua namorada. 

Outros destaques são  “A 
Excursão”, eleito melhor 
filme do festival, e o italia-
no “Tulpa”, menção honro-
sa de melhor banho de san-
gue. Programa completo no 
www.fantaspoa.com  METRO

Um dos concertos mais tra-
dicionais na programação 
da Orquestra de Câmara 
Theatro São Pedro será rea-
lizado hoje, sob a regência 
do maestro Antonio Carlos 
Borges-Cunha. A cortina lí-
rica “Uma Noite na Ópera” 
traz a Porto Alegre solistas 
conhecidos para interpretar 
temas clássicos do universo 
operístico. Como em todos 
os anos, é garantia de pla-
teia lotada. 

A soprano Edna 
D’Oliveira e o tenor Juremir 
Vieira são os cantores con-
vidados da noite, que tam-
bém terá as participações 
especiais de Ângela Diel 
(mezzo-soprano) e Carlos 
Rodriguez (barítono). O re-
pertório traz uma seleção 
de árias e duetos de óperas 
italianas do século 19. 

A primeira parte se ini-
cia com a abertura orques-

tral da ópera “L’Italiana in 
Algeri”, de Rossini,  seguida 
de árias e duetos de Bellini, 
Donizetti e Puccini. 

Na segunda parte do pro-
grama, haverá uma home-
nagem aos 200 anos de Giu-
seppe Verdi (1813-1901), 
com uma seleção de suas 
óperas mais conhecidas: 
“La Traviata”, “Il Trovatore”, 
“Ballo in Maschera”, “Otel-
lo”, ‘Macbeth” e “Rigoletto”. 
No encerramento,  Ângela 
Diel e Carlos Rodriguez par-
ticipam do famoso quarte-
to da ópera “Rigoletto”, que 
inspirou o filme de Dustin 
Hoffmann.    METRO POA

Concerto. Orquestra de Câmara Theatro São Pedro recebe solistas em noite de gala. 
Programa inclui árias de Bellini, Donizetti, Puccini e de outros compositores clássicos

Borges-Cunha rege a orquestra hoje | DIVULGAÇÃO

Noite de ópera

1Juliana 
Vidigal. 

A artista, que pesquisa 
antigas técnicas de im-
pressão, inaugura ho-
je, às 19h, a exposição 
“Mapa Topográfico nº 
2”. A mostra faz parte 
do projeto Quadro Bran-
co do StudioClio (r. José 
do Patrocínio, 698 - tel.: 
3254-7200). 

2Pinturas e 
esculturas. 

A pintora Clara Pe-
chansky e o escutor Bre-
no Nora expõe suas no-
vas séries na Galeria 
Gravura (r. Corte Real, 
647 - tel.: 3333-1946) até 
o dia 30. 

3   ‘De Punta  
ao Xingó’. 

Hilton Lebarbenchon ex-
põe 80 fotografias que 
mostram a relação do 
homem com a nature-
za. No Solar dos Câmara 
(junto a Assembleia Le-
gislativa), até o final des-
te mês. 

2

3

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

Mostras

Teatro

Falcão e 

Duvivier
O autor João Falcão 

assina e dirige o elogiado 

monólogo “Uma Noite 

da Lua”, protagonizado 

pelo humorista Gregorio 

Duvivier. A peça chega 

a Porto Alegre nos dias 

22 e 23 de agosto, com 

aprensentações no 

Theatro São Pedro. Os 

ingressos já estão à venda 

no local.

1

Espetáculos do Paraná nos palcos gaúchos
O Festival do Teatro Brasileiro, que promove a circulação de espetáculos regionais por vários 
Estados, volta ao Rio Grande do Sul a partir deste final de semana. Agora, o público de Porto 
Alegre e cidades do interior vai conferir espetáculos do Paraná. Um dos destaques é “Vida” 
(na foto), vencedor do Prêmio Bravo em 2010, que estreia sexta-feira no Theatro São Pedro. 
Informações no site www.festivaldoteatrobrasileiro.com.br |  DIVULGAÇÀO

“A Excursão” foi eleito o melhor filme do festival | DIVULGAÇÃO

No Theatro São Pedro 

Hoje, às 21h 

Ingressos na bilheteria,  

de R$ 20 a R$ 60 

Para ver
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Tudo é colorido e nada é 
normal em “A Espuma dos 
Dias”, filme que adapta pa-
ra a tela grande o roman-
ce fantástico de Boris Vian 
(1920-1959). A produção 
francesa, um dos destaques 
da semana nos cinemas de 
Porto Alegre, tem a assina-
tura de Michel Gondry, que 
dirigiu em 2005 “Brilho 
Eterno de uma Mente sem 
Lembranças”. 

O filme tem como prota-
gonistas dois queridinhos 
do cinema francês: Audrey 
Tautou e Romain Duris. Eles 
fazem par romântico numa 
história cheia de momentos  

sensíveis e surreais, com di-
reito a um voo numa bolha 
transparente sobre os céus 
de Paris.

Ele é Colin, um jovem ri-
co que passa os dias à procu-
ra de companhia – entre os 
mais próximos está seu co-
zinheiro, vivido por Omar 
Sy, o jovem negro de “In-
tocáveis. Um dia, Colin co-
nhece e se apaixona por Ch-
loé (Tautou), mas ela tem 
um problema nada comum: 
uma flor que cresce sem pa-
rar em seus pulmões. 

Publicado em 1946, o li-
vro é leitura obrigatória na 
França.   METRO POA

Audrey Tautou e Romain Duris são os protagonistas | DIVULGAÇÀO

Romance. Filme adapta 
livro clássico francês

Dirigido pelo estreante Da-
vid Soren, “Turbo” é a grande 
aposta da DreamWorks pa-
ra estas férias. A história gi-
ra em torno do caracol Théo, 
ou Turbo – como gosta de ser 
chamado –, que sonha em se 
tornar um astro das pistas de 
corrida.

O lento caracol divide 
os dias no canteiro onde vi-
ve, na torcida para não ser 
capturado por predadores, 
e também na frente da TV, 
quando acompanha as peri-
pécias do piloto francês Guy 
Champeón.

Obsessivo na tentativa de 
ser veloz, naturalmente ele 
não é respeitado em sua co-
munidade. Mas, depois de 
um acidente em que Théo 
cai dentro do motor de um 
carro, misteriosamente a sua 
lenta vida ganha outro rumo 
e ele se torna um caracol pa-
ra lá de veloz. Com esse novo 
dom, Turbo pode agora reali-
zar seu grande sonho, que é 
correr contra os melhores pi-
lotos na tradicional 500 Mi-

lhas de Indianapolis.
Na versão original, Ryan 

Reynolds faz a voz de Tur-
bo, além de Samuel L. Jack-
son (Whiplash), Snoop Dogg 
(Smoove Move), Paul Giamat-
ti (Chet), Michelle Rodriguez, 
entre outros. No Brasil, Ísis 
Valverde faz a voz de Brasa, 

a única integrante feminina 
da equipe de corrida, e Bruno 
Garcia, como Chet, irmão do 
caracol Turbo (Paul Giamat-
ti dubla nos Estados Unidos).

Na internet

Em dezembro, o site de 
streaming Netflix lança a sé-

rie original “Turbo: F.A.S.T.”. 
A história da animação para 
a web vai começar de onde 
o filme termina e, segundo 
os produtores, vai mostrar 
as viagens e aventuras do 
caracol-herói Turbo e suas 
lutas contra muitos vilões. 

 METRO

Nos cinemas. Animação em 3D ‘Turbo’ mostra as peripécias de um caracol que sonha se 
tornar piloto de corrida. Dublagem nacional traz as vozes de Bruno Garcia e Ísis Valverde

O caracol Turbo só pensa em ser veloz | DIVULGAÇÃO

Apertem os cintos!
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Metro pergunta

Para falar com a redação: 
leitor.poa@metrojornal.com.br
 Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Metro web

Siga o Metro 
no Twitter:  

@jornal_metropoa

Qual sua expectativa 
para a visita do papa 
Francisco ao Brasil?

Leitor fala

@d_mello_f
Puro marketing.

@marcio_castro22
Que seja bem acolhido por todos.

Corpo de Bombeiros
É lamentável que a cúpula do gover-
no do Estado venha a público tentar 
tapar o sol com a peneira declarando 
que não existe qualquer precarieda-
de dentro do Corpo de Bombeiros. Is-
to é totalmente uma inverdade porque 
os próprios bombeiros reclamaram pa-
ra repórteres presentes no incêndio do 
Mercado Público declarando os mes-
mos a falta de condições de trabalho. 
Os bombeiros não contam com cami-
nhões com escada magirus, não têm 
um caminhão-pipa de água e por aí vai 
a precariedade. Sempre que aconte-
ce um incêndio de grandes proporções 
em Porto Alegre ou na região metropo-
litana é preciso pedir socorro de em-
presas particulares que têm brigada 
de incêndio e caminhões-pipa. Tam-
bém é preciso deslocar viaturas de vá-
rias regiões deixando aquele muni-
cipio desprotegido de bombeiros. O 
governo do Estado tem que aceitar as 
críticas, reconhecer as necessidades 
dos bombeiros e comprar novas viatu-
ras o mais rápido possível. Mesmo as-
sim com todas as dificuldades fica o 
nosso respeito e admiração por estes 
bravos heróis do Corpo de Bombeiros.
RODRIGO CAMARGO – PORTO ALEGRE, RS

Adão Pinheiro
Adão Pinheiro
Sirvam as teclas pretas
para chorar o que não sei dizer...
E as brancas para pensar
que a morte não é mortal...
Teu instrumento ainda toca!
ZÉ AUGUSTHO MARQUES – PORTO ALEGRE, RS

Sua comunicação, que já é destaca-

da, deverá ser trunfo para lidar com assuntos de trabalho e nas 

relações pessoais. 

Há propensões para agir com mais ges-

tos de apego junto às pessoas que gosta, valendo uma atenção 

dobrada para não sufocá-las.

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Marte, que rege seu signo, faz conjunção 

com Júpiter, ampliando expectativas e traz um entusiasmo para 

tratar projetos.

É sempre especial quando chega o perío-

do do aniversário por ser uma etapa benéfica para o início ou 

mesmo a consolidação de projetos.

O ingresso de Vênus em seu signo fa-

cilitará a mediação nas relações. Poderá aproximar pessoas em 

amizades, trabalho e na vida familiar. 

A semana inicia com Marte em 

conjunção com Júpiter, regente de seu signo, influência que acen-

tua iniciativas para resolver assuntos.  

Esta é uma semana com Vênus 

em bom aspecto com Saturno, o que favorece esclarecimentos e 

entendimentos nas relações.

A Lua Cheia acontece em seu signo, 

acentuando novo momento para as relações, propensas a alter-

nâncias e novas formas para vivenciá-las.

Situações relacionadas a sociedades es-

tão propensas a ajustes e mudanças significativas. Cuidados com 

a saúde tomarão atenção.

A disciplina com assuntos de trabalho 

será maior do que o habitual. Alguns sacrifícios serão vivencia-

dos para sanar problemas.      

Época positiva para reconheci-

mento no trabalho, apesar de alguns contratempos e necessida-

de de revisões em projetos.

Vênus, planeta que rege seu signo, in-

gressa em Virgem, algo que deverá deixá-lo mais exigente e de-

talhista com temas da rotina.

Agora é Tarde

DANILO  
GENTILI
DANILO.GENTILI@METROJORNAL.COM.BR

Danilo Gentili é comediante stand-up e apresentador 
do “Agora é Tarde”. O programa vai ao ar pela Band,   
de terça a sexta, a partir da meia-noite.  
Assista também em band.com.br/agoraetarde

Papamóvel
O Papa vem aí e os papamóveis  
já chegaram no Brasil. Olha a foto. 

 Agora é só o Papa pagar seguro obri-
gatório, fazer inspeção veicular e fi-
car de olho no dia do rodízio que ele 
pode rodar tranquilo por aqui.
E eu já quero ver o Papa Francis-
co realizar o primeiro milagre dele, 
que é arrumar uma vaga pra esta-
cionar na rua.
A não ser que ele arrume vaga papal.

Celular privado
Cientistas desenvol-
veram um mecanis-
mo que permite re-
carregar a bateria 
do celular usando 
apenas urina.
Veja a imagem do 
novo celular carre-
gando aí. 
O pessoal fala que vai ao banheiro 
passar um fax. Agora vão falar: “vou 
ali carregar o celular”.

Timão
O Corinthians pode ser o único time 
brasileiro a ficar de fora do game Fifa 
2014. O que está atrapalhando é a 
exigência do time de que o jogo só 
funcione em videogame pirata.
O Corinthians pode não estar no pró-
ximo Fifa, mas o Romarinho já está 
confirmado em outro jogo. Olha só:

Bolsa-família
O bolsa-família agora vai pedir o nú-
mero do celular de todos os cadastra-
dos. Agora quem tem a bolsa vai po-
der usar o dinheiro pra comprar vida 
no Candy Crush.
Além dos que ganham bolsa família, 
quem ganha auxílio-reclusão tam-
bém vai receber o SMS do governo. 
Não precisa nem sair da cela.

Lula
Falando em gente feia, o ex-presiden-
te Lula publicou uma coluna no New 
York Times dizendo que os protestos 
no Brasil não são rejeição política, são 
o resultado do sucesso do país.
Lula dizendo que o governo dele 
foi um sucesso. Claro que foi um 
sucesso! Roubaram pra c... e nin-
guém foi preso.

Anderson Silva
Amanhã, o lutador Anderson Silva será o entrevistado especial do Ago-
ra É Tarde.E o deputado Jair Bolsonaro toma um café com Evandro Santo! 
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Disputado com os pés, um 
jogo de futebol pode ser 
perdido pelo que se passa 
na cabeça. Nem mesmo o 
frio e a chuva que caiu em 
Criciúma, no sábado, im-
pediram que os pensamen-
tos dos jogadores gremistas 
fervessem. E pelas atitudes 
intempestivas de Matheus 
Biteco e Vargas, expulsos, 
passou a derrota por 2 a 1 
para os donos da casa.

A dupla receberá puni-
ção interna. Biteco recebeu 
cartão vermelho aos 23 mi-
nutos, ao tentar dar um so-
co no adversário, após ter 
sofrido falta. O jogo ainda 
estava 0 a 0. A expulsão de 
Vargas ocorreu aos 8 minu-
tos do segundo tempo, ao 
acertar um chute no volan-
te Amaral. Apesar da des-
vantagem numérica, o Grê-
mio estava bem na partida e 
tinha buscado o empate por 
1 a 1, após o Criciúma sair 
na frente e Zé Roberto igua-
lar o placar.

“Os dois erraram. Fo-
ram erros infantis. Peca-
mos pelos erros que co-
metemos”, reclamou o 
técnico Renato Portaluppi.

A vantagem númeri-
ca expôs as limitações do 
Criciúma, que insistiu em 
cruzamentos da interme-
diária diante de um opo-
nente encolhido na fren-
te de sua área. Apesar das 
limitações, o gol da vi-
tória saiu com Matheus 
Ferraz, após cobrança de 
escanteio.

“Lutamos, batalhamos. 
Não foi o resultado que 
queríamos, mas demos o 
nosso máximo”, lamentou 
o lateral Pará. 

O Grêmio ainda reagiu 
e teve duas oportunida-
des. Apesar de ter mais fu-
tebol no pé, o Grêmio per-
deu pois não soube usar a 
cabeça.  METRO POA

Brasileiro. Após ter dois jogadores expulsos em lances sem a 
bola, Grêmio se esforça, mas é derrotado por 2 a 1 pelo Criciúma

Vargas (à dir.) foi expulso no segundo tempo | EDU ANDRADE/FATOPRESS/FOLHAPRESS

Derrota da cabeça

Bruno; Suéliton, Matheus Ferraz, 
Fábio Ferreira  e Marlon; Amaral 
(Fabinho), Elton  (Daniel 

Carvalho), Leandro Brasília e Ivo (Gilson); Cassiano e 
Wellington Paulista. Técnico: Vadão

Dida; Pará , Werley (Cris), Bressan 
e Alex Telles; Ramiro, Matheus 

Biteco , Zé Roberto e Elano (Gabriel); Vargas  e 
Barcos (Kleber). Técnico: Renato Portaluppi

2

1
	 L ca  Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC) 
	 G  Wellington Paulista, aos 23’, Zé Roberto aos 37’ do primeiro 

tempo; e Matheus Ferraz, aos 28’ do segundo tempo. 
	 A b i age  Felipe Gomes da Silva, auxiliado por Bruno Boschilla e 

Luiz Santos Renesto (trio do PR)

CRICIÚMA

GRÊMIO

“Os dois erraram.  
Foram erros infantis. 
Pecamos pelos erros  
que cometemos.”

RENATO PORTALUPPI, TÉCNICO DO GRÊMIO

Reclamações 
fora de campo 

Renato Portaluppi não 
reclamou apenas da ati-
tude dos seus jogadores 
em campo. Ele deixou 
claro que não gostou da 
logística montada pela 
direção para a partida. O 
elenco ficou hospedado 
em Orleans, a uma ho-
ra de Criciúma, e enfren-
tou problemas para che-
gar ao estádio devido a 
um acidente que dificul-
tou o trânsito na região. 
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Planejamento

Mundial

Medalhas
O	B a i 	c i 	d a 	

eda ha 	 a	 a a a	

a á ica	fe i i a	 	

M dia 	de	Ba ce a 	

P ia a	O i 	 f 	

f i	 a a	e	A a	Ma ce a	

C ha	fic 	c 	 	

b e	 a	 a	 e cida	

e a	a e ica a	Da i a	

A de 	N 	 a c i 	

Sa e 	de	B a 	d 	

G ê i 	Ná ic 	U iã 	

e i 	e 	 e 	 ga 	
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Brasileirão 

8ª rodada*

SÁBADO
CRICIÚMA 2 X 1 GRÊMIO

BOTAFOGO 2 X 0 NÁUTICO
SÃO PAULO 0 X 3 CRUZEIRO

ONTEM
VITÓRIA 0 X 0 BAHIA

ATLÉTICO-PR 1 X 1 CORINTHIANS
INTER 1 X 0 FLAMENGO

SANTOS 2 X 2 CORITIBA
18H30

GOIÁS 2 X 1 PORTUGUESA
FLUMINENSE 1 X 3 VASCO

*O jogo entre Atlético-MG e 
Ponte Preta ainda não tem 
data definida

CLASSIFICAÇÃO 

SÉRIE A

P V GP SG

1º BOTAFOGO 16 5 12 5

2º CORITIBA 16 4 11 4

3º CRUZEIRO 15 4 18 11

4º INTER 15 4 17 5

5º VITÓRIA 14 4 13 5

6º BAHIA 13 3 8 -1

7º SANTOS 12 3 12 3

8º GRÊMIO 12 3 9 1

9º GOIÁS 12 3 7 -3

10º ATLÉTICO-MG 10 3 7 0

11º VASCO 10 3 11 -4

12º CRICIÚMA 10 3 10 -4

13º CORINTHIANS 10 2 6 1

14º FLUMINENSE 9 3 12 -1

15º FLAMENGO 9 2 8 0

16º SÃO PAULO 8 2 11 -2

17º PONTE PRETA 7 2 8 -2

18º ATLÉTICO-PR 7 1 13 -2

19º PORTUGUESA 7 1 8 -4

20º NÁUTICO 4 1 4 -12

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

Brasileirão 

9ª rodada

SÁBADO
18H30

VASCO X CRICIÚMA
PORTUGUESA X ATLÉTICO-PR

21H
PONTE PRETA X SANTOS

DOMINGO
16H

CORINTHIANS X SÃO PAULO
NÁUTICO X INTER
GRÊMIO X FLUMINENSE

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG
18H30

FLAMENGO X BOTAFOGO
BAHIA X GOIÁS

CORITIBA X VITÓRIA

Acreditar sempre. Nunca 
desistir. Estes são os lemas 
colorados desde que Dun-
ga assumiu. O espírito que o 
treinador implementou no 
grupo de jogadores se trans-
formou em vitória por 1 a 0 
sobre o Flamengo, ontem, 
com gol marcado por Juan, 
aos 46 minutos do segundo 
tempo.

Para os cariocas a dor 
foi dupla. Além da derro-
ta, o Flamengo sofreu gol 
de um jogador formado em 
suas categorias de base. “Te-
nho um carinho enorme pe-
lo clube, mas o futebol é as-
sim, sou profissional, mas 

a paixão é forte”, contou o 
zagueiro, que não comemo-
rou o gol.

Apesar de martelar des-
de o primeiro minuto, o 
Inter parecia que não te-
ria calor suficiente pa-
ra descongelar o placar na 
fria tarde no Centenário. 

Em um confronto bastan-
te amarrado, com as defe-
sas se sobressaindo em rela-
ção aos ataques, as chances 
eram escassas.  Os três pon-
tos foram conquistados na 
bola parada. Após cobran-
ça de falta de Ednei, a defe-
sa afastou e Juan, de cabeça, 
marcou. “Ganhamos de um 
grande. É importante ven-
cer partidas delicadas como 
essa”, ressaltou Dunga.

Desde a oitava rodada 
do Campeonato Brasileiro 
de 2011, o Inter não vencia 
três partidas consecutivas 
pela competição.  

 METRO POA

Dentro do G4. Com gol nos acréscimos marcado pelo zagueiro 
Juan, Inter vence o Flamengo por 1 a 0 e sobe para o quarto lugar

Formado no Flamengo, Juan marcou contra o seu ex-clube | EDU ANDRADE/FATOPRESS/FOLHAPRESS

Vitória da insistência

Muriel; Gabriel (Ednei), Ronaldo 
Alves, Juan e Kleber (Leandro 
Damião); Willians, Josimar, Fabrício 

e D’Alessandro; Forlán (Caio) e Jorge Henrique. 
Técnico: Dunga

Felipe; Léo Moura , Wallace, 
González e João Paulo; Diego 
Silva, Elias e Bruninho (Nixon); 

Carlos Eduardo (Adryan), Paulinho e Marcelo 
Moreno. Técnico: Mano Menezes

1

0
	 L ca  Estádio Centenário, em Caxias do Sul
	 G  Juan, aos 46 minutos do segundo tempo. 
	 A bi age  Guilherme Ceretta de Lima,auxiliado por Emerson 

Augusto de Carvalho e Danilo Ricardo Simon Manis (trio de SP)

INTER

FLAMENGO

A batalha contra o relógio foi 
vencida pela direção do In-
ter e o meia Alex e o atacan-
te Scocco conseguiram ser 
inscritos antes do fechamen-
to da janela de transferências, 
no sábado.

Para trazer o argentino do 
Newell’s Old Boys, o Inter de-
sembolsou cerca de US$ 6,5 
milhões (em torno de R$ 14,3 
milhões). Um dos artilheiros 
da Libertadores, Scocco deve-
rá substituir Leandro Damião. 
O atual camisa 9 deve ser ne-
gociado com o futebol eu-

ropeu até o fim de agosto. A 
contratação do argentino ele-
va para cinco o número de es-
trangeiros no elenco. Além 
de Scocco, Dunga conta com 
Forlán, D’Alessandro, Dátolo 
e Bolatti, os dois últimos po-
dem ser negociados.

Alex chegará para a sua se-
gunda passagem pelo clube 
onde foi campeão da Améri-
ca e do Mundo. A negociação 
para tirá-lo do Al-Gharafa, dos 
Emirados Árabes, girou na 
casa dos 3 milhões de euros 
(R$ 9 milhões).   METRO POA

Inter vence corrida contra 
o relógio e contrata dois

Alex está de volta ao Inter | ALEXANDRE LOPS/ ARQUIVO/INTERNACIONAL

Scocco marcou seis gols na Libertadores | FENRIQUE MARCARIAN/REUTERS

Brasil perde para a Rússia
O Brasil não é mais o time 
a ser batido no vôlei mascu-
lino. O reinado da modali-
dade agora pertence à Rús-
sia. Campeões olímpicos no 
ano passado ao vencerem os 
brasileiros, ontem os russos 
voltaram a superar a equi-
pe de Bernardinho para 
conquistarem pela tercei-
ra vez a Liga Mundial, dis-
putada na Argentina.

Com as duas seleções 
bastante renovadas em 
relação aos Jogos Olímpi-
cos de Londres, a Rússia 

foi superior durante to-
da a partida e venceu por 
3 a 0 sem enfrentar mui-
tas dificuldades. O Brasil 
teve forças somente para 
emparalhar o primeiro set 

do jogo, perdido por 25 a 
23. Nas parciais seguintes, 
o poder ofensivo russo e o 
volume de jogo proporcio-
nado pela defesa fizeram 
a diferença e os europeus 
venceram por duplo 25 a 
19. Na fase anterior, o con-
fronto tinha sido mais dis-
putado e os russos vence-
ram por 3 a 2.

Em 2002 e 2011, a Rús-
sia também foi campeã da 
Linga Mundial, sempre en-
carando o Brasil na final.  

 METRO POA

Brasil é campeão e 
Aimoré sobe

O Brasil-Pel conquistou o 
título da Segundona Gaú-
cha, no sábado, quando 
venceu o São Paulo de Rio 
Grande por 1 a 0. No pri-
meiro jogo, os pelotenses 
venceram por 4 a 1. O Ai-
moré também garantiu o 
acesso ao empatar o Rio-
grandense por 1 a 1, on-
tem. No meio da semana, 
o clube de São Leopoldo 
venceu por 3 a 2. 
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Mayra Aguiar é 
prata em Moscou

Atleta da Sogipa, Mayra 
Aguiar conquistou a me-
dalha de prata no Grand 
Slam de Moscou, na  
Rússia. Ontem a judoca 
gaúcha foi derrotada na 
luta decisiva pela húnga-
ra Abigel Joo. Em maio 
as duas se enfrentaram 
pelo Masters e Mayra ha-
via levado a melhor e fi-
cado com a medalha de 
ouro.

 METRO POA

Judô Segundona Gaúcha

N e 	Alex Raphael 
Meschini	

Na ci e 	25/3/1982, 
em Cornélio Procópio (PR)

C be 	Guarani, Inter, 
Spartak Moscou (RUS), 
Corinthians e  Al-
Gharafa (QAT)   

Ficha técnica

N e 	Ignacio Martín 
Scocco	

Na ci e 	29/5/1985, 
em Santa Fé, na Argentina

C be 	Newell’s Old Boys 
(ARG), Pumas (MEX), 
AEK (GRE) e Al Ain 
(EAU)

Ficha técnica

8
jogos sofrendo gol é a 
sequência que o Inter 
encerrou na partida de ontem. 
A última vez em que o time 
não havia sido vazado foi em 
30 de maio, no 2 a 0 sobre o 
Criciúma. Há 11 confrontos, o 
time colorado sempre deixa a 
sua marca no placar.

“Vencer sempre é 
importante. A equipe 
procurou a vitória desde 
o primeiro minuto. Não 
desistimos.”

DUNGA, TÉCNICO DO INTER

Brasileirão 

12ª rodada*

QUARTA-FEIRA
21H

SÃO PAULO X INTER

*Partida antecipada

3
títulos da Liga Mundial possui a 
Rússia. O time europeu já havia 
vencido a competição em 2011 
e 2002. O Brasil conquistou o 
torneio em nove oportunidades.


